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Onderwerp: Bijdragen aan projecten in het kader van Vitaal Platteland

Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben op 11 april 2017 het voornemen uitgesproken om, indien uw Staten geen
bedenkingen inbrengen die subsidieverlening in de weg staan, de gemeenten
Borger-Odoorn en Hoogeveen subsidies te geven voor dorpsvernieuwingsprojecten.
ln de gemeente Borger-Odoorn gaat het om een eenmalige bijdrage van € 350.000,-
voor de uitvoering van twee herstructurerings- en inrichtingsprojecten in Valthermond
en 2e Exloërmond. ln de gemeente Hoogeveen gaat het om een eenmalige bijdrage
van € 470.000,- voor de uitvoering van het herinrichtingsproject Zwarte Dijkje in

Noordscheschut. De bijdragen worden ten laste gebracht van de Reserve Vitaal Plaþ
teland, onderdeel Zuidoost-Drenthe 201 7.

De projecten passen in de programmalijn Wonen en leefomgeving van het Pro-
gramma Vitaal Platteland Zuidoost-Drenthe. De Stuurgroep Vitaal Platteland Zuidoost-
Drenthe heeft ons positief geadviseerd over deze bijdragen.

Projecten Valthermond en 2e Exloërmond
De gemeente Borger-Odoorn heeft een aanvraag ingediend ten behoeve van de
eerste fase gebiedsontwikkeling De Monden. De eerste fase omvat de herstructu-
rering van een tweetal gebieden in Valthermond en 2e Exloërmond. Dit houdt in de
sloop van een dertigtal woningen, de herbouw van een klein aantal woningen met de
mogelijkheid er later nog een aantal bijzondere en duurzame woningen aan toe te
voegen en de herinrichting van de vrijkomende gronden. De projecten zijn in nauwe
samen-werking met de bewoners opgezet en worden uitgevoerd door de gemeente
Borger-Odoorn en woningbouwcorporatie Woonservice. De totale kosten bedragen
€ 1 .158.650,-- en er wordt een bijdrage van € 350.000,- gevraagd.



Project Zwarle Dijkje in Noordscheschut
De gemeente Hoogeveen heeft een aanvraag ingediend voor het project Zwarte Dijkje
in Noordscheschut. Het project is het eerste experiment in Hoogeveen in het kader
van het project Bestuurlijke lnnovatie. Bewoners hebben het stuur in handen gekregen

en de gemeente faciliteert. Een projectgroep van inwoners en ondernemers heeft
plannen gemaakt voor de verbetering van de kwaliteit van het Zwarte Dijkje in
Noordscheschut. Doelstellingen zijn: een aantrekkelijke omgeving, ruimte voor activi-
teiten/evenementen (ook toeristisch), verbetering van de verkeersveiligheid (de weg
wordt als sluiproute gebruikt) en vermindering van de wateroverlast. Bij de aanpak van
het laatste punt zijn ook de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering meegeno-
men. Dit heeft geleid tot twee varianten die aan de inwoners zijnlworden voorgelegd
en waarvan er één wordt gekozen. De gemeente heeft voor het plan € 470.000,--
beschikbaar gesteld en van de provincie wordt eenzelfde bedrag gevraagd. Het dorp
draagt zelÍ zo'n € 50.000,-- bijaan de werkzaamheden en zal ook in de toekomst
bijdragen aan het beheer en onderhoud.

Op grond van artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe
kunnen wij pas een besluit nemen over verlening van incidentele prestatiesubsidies

van € 150.000,- en meer nadat uw Staten eventuele wensen en bedenkingen hier-
over ter kennis van ons hebben kunnen brengen. Dit is de zogenoemde 'voorhang-
procedure'.

Wijvezoeken u daarom dit voorstel in behandeling te nemen. Wijzien uw reactie
graag uiterlijk in de eerstvolgende commissievergadering tegemoet.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van

(, voorzitter

Bijlagen:
- Projectaanvraag'deMonden
- Projectaanvraag'ZwarteDij Noordscheschut'
wa.coll

ng'
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Voorwoord 
 
 
Nog aanvullen. 
 
De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat de bevolking in de gemeente Borger-Odoorn 
veranderd. Onze bewoners worden ouder en er zijn steeds minder jongeren en gezinnen. Dat 
vergt als overheid een visie voor de komende jaren. Een visie die ervoor moet zorgen dat ons 
gebied voor de komende jaren toekomstbestendig is en om kan gaan met de gevolgen van 
krimp. 
 
Om dit te realiseren zullen er door ons als gemeente, samen met onze maatschappelijke 
partners keuzes moeten worden gemaakt. In deze aanvraag ziet u de eerste stappen voor het 
Mondengebied. Samen met woningcorporatie Woonservice gaan we ervoor zorgen, dat er 
ondanks de sloop van woningen een mooi en leefbare omgeving blijft bestaan. De inrichting 
en ideeën komen van de bewoners uit het gebied. Daarmee is er een mooi draagvlak voor de 
plannen.  
 
Juist in een project als deze zien we wat krimp doet in een gebied. Wij zijn daarom ook blij 
met de goede samenwerking tussen bewoners, gemeente en Woonservice bij de 
totstandkoming van deze ontwerpen. Om de plannen ten uitvoer te brengen maken wij graag 
gebruik van de subsidiemogelijkheden vanuit de provincie Drenthe. Op deze wijze kunnen we 
ervoor zorgen dat het Mondengebed een mooie leefomgeving blijft. 
 
 
 
 
A. Souverein     F. Buitelaar 
Wethouder     wethouder 
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Aanleiding 
De gemeente Borger-Odoorn is aangemerkt als anticipeerregio voor krimp en heeft al enige 
tijd te maken met de gevolgen van bevolkingskrimp. Deze krimp manifesteert zich op 
verschillende manieren en heeft verstrekkende gevolgen voor verschillende beleidsterreinen. 
Vraagstukken over de toenemende vergrijzing en de bijbehorende en benodigde 
woningvoorraad spelen in dit verband een voorname rol, maar de bevolkingskrimp heeft ook 
een grote invloed op thema’s als leefbaarheid en het aanwezige voorzieningenniveau. 
 
In het Mondengebied, bestaande uit de kernen Eerste Exloërmond, Tweede Exloërmond en 
Valthermond worden de gevolgen van de krimp al duidelijk zichtbaar. In dit gebied slaat de 
bevolkingskrimp met de bijbehorende problematiek verhoudingsgewijs harder toe dan elders 
in de gemeente.  
 
Door de toenemende vergrijzing en de afname van het aantal huishoudens is de woningmarkt 
in het Mondengebied (eerste, tweede Exloërmond en Valthermond) ontspannen. Dat betekent 
dat het aanbod groter is dan de vraag. Er is daarom behoefte aan een brede gebiedsvisie 
voor de Monden, waarin thema’s als wonen, voorzieningen, leefbaarheid en sociale cohesie 
samenkomen.  
 
Mede op basis van de visietraject en de bevolkingscijfers is het nu de tijd om keuzes te gaan 
maken. Niet alleen in de woningvoorraad, maar ook voor de leefomgeving. Dit alles tezamen 
maakt de leefbaarheid voor het dorp, wijk of straat. Dit is niet alleen een taak voor de 
gemeente Borger-Odoorn, maar hier ligt ook een taak voor Woonservice. In gezamenlijkheid 
zal er een plan voor de komende jaren moeten worden gemaakt, die voorziet in een goede 
relatie tussen, sloop, herinrichting en leefbaarheid.  
 
In de kernen Valthermond en Tweede Exloërmond staat een herstructureringsopgave op 
stapel. Woningbouwcorporatie Woonservice is van plan om in deze kernen veel woningen te 
slopen en er slechts een beperkt aantal (maximaal 25% van de te slopen woningen) terug te 
bouwen. Het is dan van groot belang om oog te hebben en te houden voor de vrijkomende 
locaties. Hoe worden de locaties ingevuld en met welke functies. Hoe zorgen we ervoor dat 
de stedenbouwkundige hoofdstructuren intact blijven en er geen kaalslag plaatsvindt, kortom 
hoe houden we het gebied leefbaar en behouden we tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit. 
 
Om een antwoord te vinden op deze vraagstukken hebben de gemeente Borger-Odoorn en 
woningbouwcorporatie Woonservice de handen in één geslagen en de noodzaak van een 
goede toekomstvisie voor het gebied onderkend. 
 
Dit wordt in twee fases gebracht. De eerste fase is de uitwerking van de twee deelgebieden. 
De tweede fase is een bredere visie voor het hele Mondengebied. In de bredere visie wordt 
een samenhang van fysieke en sociale projecten, in relatie tot de impact van krimp in het 
Mondengebied beschreven. In de eerste fase gaat het om de gebieden rondom de Roelof 
Tuinstraat omgeving (Valthermond) en de Harm Tiesingstraat (2 Exloërmond). Deze 
deelgebieden zijn naar voren gehaald, vanwege de sloopaanzegging van Woonservice aan 
haar huurders.  
 
Vanuit de gemeente Borger-Odoorn wordt het belang van een gebiedsvisie voor het gehele 
Mondengebied onderschreven. Niet alleen moet er een passend antwoord worden gevonden 
op de toenemende vergrijzing en bevolkingskrimp, maar ook moet inzichtelijk worden 
gemaakt wat dit betekent voor de ruimtelijke structuur van de verschillende kernen in het 
Mondengebied. De ingrepen die in de fysieke leefomgeving worden gedaan, zijn direct van 
invloed op de ervaren leefbaarheid en de wijze waarop de inwoners hun dorp of kern 
waarderen. Er dient dan ook zorgvuldig en integraal naar dit proces te worden gekeken, met 
oog voor alle aspecten.  
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Gebiedsvisie ‘De Monden in beweging’ 
De gebiedsvisie wordt opgesteld in samenwerking tussen de gemeente Borger-Odoorn en 
woningcorporatie Woonservice, waarbij het bureau Territoria is ingeschakeld om het proces 
te begeleiden. De uitvoering gebeurt echter in nadrukkelijke samenwerking met de inwoners 
van het gebied.  
 
De ervaring leert namelijk dat er een duidelijke relatie is tussen leefbaarheid, sociale 
samenhang en lokale betrokkenheid. De waardering die de inwoners hebben voor de 
leefbaarheid wordt bepaald door een groot aantal factoren: de woonomgeving, sociale 
activiteiten, het voorzieningenniveau, eventuele overlast en bereikbaarheid, maar ook door 
mate waarin zij hier invloed op kunnen uitoefenen.   
 
Door de inwoners, belangenverenigingen en doelgroepen actief bij het proces te betrekken 
wordt het draagvlak voor de te nemen ruimtelijke ingrepen aanmerkelijk vergroot. 
 

Doelstelling en ambitie 
Het doel van de visie is om inzicht te geven in de vraag wat krimp betekent voor de 
ruimtelijke structuur en de leefbaarheidsvraagstukken in het Mondengebied. Uiteindelijk 
moet de visie bijdragen aan een leefbare en toekomstbestendige leefomgeving en moet het 
tevens een basis bieden voor een programma van eisen voor de herstructureringsopgave 
voor Woonservice.  

 
De ambitie is helder en eenduidig geformuleerd: het leefbaar houden van deze kernen en 
gezamenlijk met de inwoners kijken naar: 

1. De herstructureringsgebieden; 
2. Locaties voor nieuw te bouwen woningen; 
3. Mogelijke invullingen van de sloopgebieden en vrijkomende ruimtes; 
4. Kijken naar de meest passende manier voor de clustering van woningen in de directe 

nabijheid van de voorzieningen. 
 
Samenstelling en structuur projectorganisatie 
Om het project integraal op te pakken is ervoor gekozen om alle relevante partijen te laten 
participeren in de projectorganisatie.  
 
De projectorganisatie bestaat uit: 

 Projectleider gemeente Borger-Odoorn: Pascal Roemers 

 Coördinator gebiedsontwikkeling Woonservice: Roel Boender 

 Projectleider Territoria: Karin Peeters 

 Stedenbouwkundige Gemeente Borger-Odoorn: Jan Hermes 

 Gebiedscoördinator gemeente Borger-Odoorn: Jakob Rijnberg 

 Communicatie: Communicatieafdeling gemeente Borger-Odoorn, Noordtij 

 Huurdervereniging Samen Sterk: Ientse van der Sluis 

 Sociaal team de Monden: Geert Meijer 
 
De belangrijkste taak van de projectorganisatie is het formuleren van kansrijke locaties voor 
de nieuwbouw en het informeren en enthousiasmeren van de verschillende kernen en 
doelgroepen. 
 
Deze doelgroepen worden onder meer gevormd: 

 Woonservice Drenthe 

 Gemeente Borger-Odoorn (raad en college van B&W) 

 Directe omwonenden/ huidige huurders 

 Provincie Drenthe 

 Welzijnswerk 

 Huurdersvereniging 

 Wijkeconomie (dorpsbelangen) 
 
 



Subsidieaanvraag de Monden: gemeente Borger-Odoorn d.d.  24 februari 2017 
5 

 
Omdat de grootste herstructureringsopgaven voor Woonservice zich op dit moment concreet 
bevinden in de kernen Valthermond en Tweede Exloërmond ligt de focus in eerste instantie 
op deze twee deelgebieden.  Een bredere visie wordt nu voorbereid en de geschatte 
proceskosten worden opgenomen in deze subsidieaanvraag. 
 
Plan van aanpak 
Om input te vergaren voor de visie is aan de hand van plan van aanpak een strategie 
uitgezet. Eerst is er met de projectorganisatie geïnventariseerd hoe de stedenbouwkundige 
context van het gebied eruitziet en is een grove schets gemaakt van de kernen. Hiernaast is 
gebruik gemaakt van bestaande historische informatie, onderliggende beleidsstukken en zijn 
de locaties bezocht. 
 
Deze informatie hebben geresulteerd in een grove kernschets per dorp. Deze schetsen en 
bevindingen zijn vervolgens getoetst en door op de locaties met inwoners en sleutelfiguren in 
gesprek te gaan. Door de lokale kennis te koppelen aan de eigen bevindingen is een goed 
beeld ontstaan van de kansrijke opties van deelgebieden en de slooplocaties.   In figuur 1 is 
goed te zien waar de kansen en bedreigingen zijn van Valthermond. Dit is tot stand gekomen 
samen met bewoners uit Valthermond. Dit is ook gebeurd voor Tweede Exloërmond.  
 
 

 
Figuur 1 
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De kansen en bedreigingen zoals omschreven in figuur 1 zijn de basis geweest voor de 
invulling van de deelgebieden. Samen met bewoners is er meerdere keren gesproken over de 
invulling. De eerste bewonersavonden over de invulling was bedoeld om te komen tot een 
basisontwerp. Waar ligt de behoefte van de bewoners en wat zou een plus kunnen zijn. Deze 
ideeën en wensen zijn geïnventariseerd en in de tweede sessie is er samen met de bewoners 
gekeken naar de keuze die moet leiden tot een definitief concept waarin de inrichting en de 
specifieke inrichtingselementen een plek krijgen. 
 
Dit heeft geleid tot een scenario waarin een basis is getekend met hierin de mogelijkheden 
van verschillende inrichtingselementen. 

 
Foto: Bewonersavond Valthermond 
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Valthermond 
In de omgeving Roelof Tuinstraat worden tweeëndertig woningen gesloopt. Dit heeft een 
enorme impact op de leefomgeving en haar bewoners. In figuur 2 is te zien waar de woningen 
worden gesloopt.  
 

 
figuur 2 

 
Herinrichting gebied  
In het voorkeursmodel (figuur 3) voor de herinrichting van de Roelof Tuinstraat in 
Valthermond is ingezet op een heldere hoekoplossing bij de overgang van het Noorderdiep 
en de Vurenlaan, gecombineerd met een kwaliteitsimpuls van de Vurenlaan. Hierbij wordt het 
straatprofiel aantrekkelijker gemaakt met laanbeplanting en hagen, en worden een drietal 
rijwoningen met zicht op het park herbouwd.  
 
Bij de inrichting van de groenruimte is gezocht naar een zo overzichtelijke groenstructuur die 
toegankelijk en zichtbaar is vanaf de Diepen en de Vurenlaan. Hierbij wordt een bestaand 
bosperceel aan het Noorderdiep sterk uitgedund en worden de overgangen naar de 
privétuinen verzacht door een eenduidige struweelzone. In het park, tegenover de bestaande 
speelvoorziening wordt een cluster van woningen herbouwd, waardoor er in het park toezicht 
en levendigheid ontstaat. In aanvulling op de bestaande speeltuinvoorziening wordt ruimte 
gemaakt voor een dierenweide met een stal, waardoor de aantrekkingskracht van deze 
functie voor het dorp vergroot wordt.  
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Op termijn kan het park door ontwikkelen door de garageboxen langs de Vurenlaan te 
saneren en de laanbeplanting langs deze straat door te zetten. Ook kan een kwaliteitsimpuls 
gegeven worden aan het buurthuis aan het Zuiderdiep, door het parkeren te verplaatsen naar 
de straatzijde en aan de achterzijde een groen karakter te geven die aansluit aan het park en 
de speelvoorziening. Wanneer aan de oostzijde van het park de natuur zich stevig heeft 
ontwikkeld, zien wij mogelijkheden om hier te experimenteren enkele autarkische woningen. 
Door toevoeging van deze woningen kan een nieuwe doelgroep bewoners aangetrokken 
worden, wat de leefbaarheid in het dorp ten goede komt. 

Figuur 3 
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Kostenraming 
Op basis van de schetsen is een globale kostenraming gemaakt (tabel 1), waarbij de 
verschillende inrichtingselementen als stelposten zijn opgenomen. Naarmate het plan 
concreter wordt zullen de kosten ook nauwkeuriger kunnen worden berekend. 
 

Tabel 1 Bron: BBAW kostenraming 
 
 

Keuze-elementen 
De totale kosten voor de keuze-elementen is op dit moment nog een stelpost. Dit gaat om de 
keuze die is gemaakt door de bewoners en in het definitieve ontwerp zullen worden 
opgenomen. De elementen worden gefinancierd vanuit het herstructureringsfonds. 
 

Tijdens de tweede bewonersbijeenkomst is een aantal elementen als voorkeur genoemd die 
in ieder geval een plek zouden krijgen in het definitieve herinrichtingsplan: 

 Lange picknick banken 

 Insectenhotels 

 Schuilhut c.q. prieel 

 Kabelbaan 
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Tweede Exloërmond 

In het voorkeursmodel voor de herinrichting in de Harm Tiesingstraat in Tweede Exloërmond 
(figuur 4) is gekozen voor een inrichting die een duidelijk gezicht heeft aan het water en goed 
bereikbaar is vanaf de wijk. Dit wordt bereikt door een open groenstructuur aan te leggen 
waarlangs en doorheen paden lopen die aansluiten op de bestaande infrastructuur. Hiernaast 
krijgen een viertal woningen de kans hun tuin te vergroten, waardoor het wooncomfort 
toeneemt en tegelijkertijd er een kans ontstaat de schuttingen richting het parkje eenduidig 
vorm te geven. Hierdoor ontstaat een rustig beeld vanaf het park. Ook krijgt de bestaande 
steeg/brandgang richting de basisschool een kwaliteitsimpuls door deze te verbreden, met 
gebakken klinkers te bestraten en verlichting aan te brengen. Daarnaast worden langs het 
park worden voor de omwonenden 3 tot 4 langsparkeerplekken aangelegd.  

Figuur 4  
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Kostenraming 
Op basis van de schetsen is een globale kostenraming gemaakt (tabel 2), waarbij de 
verschillende inrichtingselementen als stelposten zijn opgenomen. Naarmate het plan 
concreter wordt zullen de kosten ook nauwkeuriger kunnen worden berekend. De sloop- en 
opruimkosten zijn opgenomen in de paragraaf cofinanciering.  
 

Tabel 2 Bron: BBAW kostenraming 
 

Keuze-elementen 
De totale kosten voor de keuze-elementen zijn € 34.850. Dit gaat om de keuze die is gemaakt 
door de bewoners en in het definitieve ontwerp worden opgenomen: 
 
Het gaat om de volgende elementen: 

 Beplanting heester en algemene beplanting 

 Verlichtingsarmatuur 

 Buitenbanken 

 Schommel en klimrek 
 Buitensport element 
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Vitaal platteland 
De provincie Drenthe zet zich hard in om de vitaliteit van het Drentse platteland te versterken 
en de leefbaarheid waar mogelijk te voorzien van een impuls. Zeker in Zuidoost Drenthe is 
sprake van een stapeling van problemen op (sociaal)-economisch en demografisch vlak en 
middels een geconcentreerde aanpak probeert de provincie om samen met de gemeenten 
deze vraagstukken het hoofd te bieden. Op deze manier wordt geprobeerd om de dorpen en 
het landschap leefbaar en aantrekkelijk te houden en de identiteit en het imago te versterken. 
 
Het project ‘De monden in beweging’ past uitstekend binnen deze doelstelling. Door in 
gezamenlijkheid met alle relevante partners en de inwoners een visie op te stellen voor het 
gebied op de korte en lange termijn en antwoorden te vinden op actuele 
leefbaarheidsvraagstukken proberen wij de het gebeid toekomstbestendig te maken. Door de 
integrale benadering van het proces en de wijze waarop de direct belanghebbenden 
betrokken zijn bij de besluitvorming, is veel draagvlak gecreëerd.  De hoge opkomst op de 
verschillende bewonersbijeenkomst bevestigen dit. 
 
Financiën 
De feitelijke ingrepen in het kernen op het gebied van de herstructurering en de invulling van 
de vrijkomende locaties zijn zeer kostbaar. Middels onderhavige aanvraag willen wij graag 
aanspraak maken op de financiële mogelijkheden binnen Vitaal Platteland. De ramingen op 
basis van de scenario’s zijn opgenomen in deze subsidieaanvraag 
 
Co-financiering 
Op 7 juli 2016 is in de stuurgroep Vitaal Platteland Zuid-Oost Drenthe afgesproken om in het 
budget geconcentreerde aanpak, onderdeel woon- en leefomgeving een bedrag van € 
350.000 te reserveren voor de uitvoering van projecten in het mondengebied. Voorwaarde 
hiervoor is dat er eenzelfde bedrag aan cofinanciering nodig is. Dit bedrag bestaat uit 
proceskosten van de stedebouwkundige, afschrijving sociale kavelprijs Woonservice en 
middelen op basis van uit te werken letter of intent tussen gemeente en Woonservice op 
basis van de gemaakte meerjarige prestatieafspraken. 
 
Gemeente Borger-Odoorn 
De gemeente Borger-Odoorn doet veel onderhoudsprojecten in het Mondengebied. Echter 
zijn er weinig nieuwe projecten. De onderhoudsprojecten kunnen als cofinanciering niet als 
zodanig worden ingezet, maar zijn wel degelijk belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit, sociale 
veiligheid en bereikbaarheid van het mondengebied. We plegen wel veel inzet voor deze visie 
vanuit het ambtelijk apparaat. Deze proceskosten zijn ingezet op uren. De totale inzet is € 
125.000, =. 
 
Woonservice 
Woonservice zal de komende periode tweeëndertig woningen gaan slopen, waarbij, op basis 
van het inrichtingsplan, zeven woningen worden teruggebouwd. Daarmee levert Woonservice 
vijfentwintig kavels in. Daarmee levert Woonservice een inbreng van vijfentwintig maal de 
sociale kavelprijs. De inbreng van Woonservice voor het project is hiermee € 412.500, = excl. 
BTW. 
 
Naast het inbrengen van de sociale kavelprijs worden de sloop- en opruimkosten 
opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 169.000, = excl. BTW. 
 
Gezamenlijke afspraken 
Op basis van de meerjarige prestatieafspraken zal er een budget zijn dat wordt ingezet ten 
behoeve van de leefbaarheid en de herinrichting van het gebied nadat de sloop heeft 
plaatsgevonden. Dit bedrag is een substantieel aandeel voor het gehele mondengebied. 
Daarbij is de afspraak dat per woning een bedrag in een herstructureringsfonds komt van € 
5.500, =. Dit bedrag wordt ingebracht door zowel de gemeente en door Woonservice. 
Daarmee is het totaalbedrag waarmee de herstructureringsfonds wordt gevuld € 275.000, =. 
Dit bedrag kan hoger worden wanneer er in andere deelgebieden van het Mondengebied 
woningen zullen worden gesloopt, waarbij er minder woningen worden teruggebouwd. De 
middelen die in het fonds zitten wordt gebruikt voor het plaatsen van keuze-elementen en 
voor het groenbeheer in het specifieke gebied waar de woningen worden gesloopt en het 
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gebied wordt heringericht. Juist in een krimpregio is het belangrijk om te zoeken naar 
middelen voor beheer. Dit is gebeurd in afstemming met Woonservice. Daarnaast wordt het 
fonds ingezet om de basisinrichting (zoals in figuur 3 en 4 geschetst) uit te voeren. Dit bedrag 
is aanvullend op de gevraagde subsidie.  
 
De deelgebieden die op dit moment al zijn opgestart worden begeleid door Territoria. 
Territoria heeft de bewonersavonden begeleid en de input hiervan verwerkt in de schetsen. 
Daarnaast heeft Territoria een SWOT-analyse gemakt van het Mondengebied.  Deze kosten 
zijn door zowel de gemeente Borger-Odoorn als door Woonservice bekostigd. Totale kosten 
voor dit inrichtingsvraagstuk is € 15.000, = excl. BTW.  
 
 
Resumerend komt het financieel het er als volgt uit te zien: 
 
KOSTENSOORT Kosten (€) Dekking In € 

Herinrichting 
ruimte 

302.150 Gemeente/Woonservice, 
waarvan  
Herstructureringsfonds

1
 

808.650 

Stelpost keuze-
inrichting 

135.000 

Proceskosten 125.000 Bijdrage provincie 
i.h.k.v. Vitaal Platteland 
(aanvraag) 

350.000 

Afboeken 
grondwaarden 

412.500   

Sloopkosten 169.000   
Territoria 15.000   
TOTALE KOSTEN 1.158.650  1.158.650 

 
 

                                                 
1
 Gemeente en Woonservice hebben afgesproken om per woning een bedrag van € 5.500 te storten in 

het Herstructureringsfonds. Voor dit project is dat een totaalbedrag van € 275.000. Daarvan wordt 
een bedrag van € 135.000 (stelpost) voor aanvullende inrichting in de onderhavige projecten 
geïnvesteerd. 
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Zwarte Dijkje Noordscheschut 

Bestuurlijke innovatie, Subsidieaanvraag Vitaal Platteland 

Voorwoord 
 

Via Plaatselijk Belang Noordscheschut hebben de inwoners van het dorp 
Noordscheschut de wens bij de gemeente Hoogeveen neergelegd om het Zwarte 
Dijkje te herinrichten en om een centrale ontmoetingsplaats in het centrum van het 
dorp te creëren. Vanuit de gedachte dat de gemeente haar inwoners meer regie wil 
geven op de inrichting en beleving van haar eigen woon- en leefomgeving, heeft zij 
de inwoners gevraagd dit zelf ter hand te nemen. Enthousiaste inwoners van het 
dorp zijn deze uitdaging aangegaan en zo is het eerste experiment in het kader van 
de Hoogeveense bestuurlijke innovatie ontstaan.  

Aanleiding  

 

 

Het Zwarte Dijkje in Noordscheschut is aan een opknapbeurt toe. Maar de inwoners 
van het dorp willen meer. Zij willen het dorp vitaal en levendig houden en koesteren 
de ondernemers die het dorp nog rijk is. Ze willen een mooi dorpsplein dat van hen 
is, voor jong en oud, maar ook voor de toerist. Een plein waar reuring is en dat 
uitnodigt tot ontmoeting.  

Vitaal platteland Zuidoost-Drenthe 
De provincie Drenthe zet zich hard in om de vitaliteit van het Drentse platteland te 
versterken en de leefbaarheid waar mogelijk te voorzien van een impuls. Zeker in 
Zuidoost Drenthe is sprake van een stapeling van problemen op (sociaal)-
economisch en demografisch vlak en middels een geconcentreerde aanpak probeert 
de provincie om samen met de gemeenten deze vraagstukken het hoofd te bieden. 



Op deze manier wordt geprobeerd om de dorpen en het landschap leefbaar en 
aantrekkelijk te houden en de identiteit en het imago te versterken. 
 
Het project ‘Het Zwarte Dijkje Noordscheschut’ past uitstekend binnen deze 
doelstelling. Inwoners in Noordscheschut hebben zelf de regie genomen om met 
behulp van expertise van de gemeente een herinichtingsplan voor het Zwarte Dijkje 
in Noordscheschut te maken. Met de uitvoering van dit plan wordt Noordscheschut 
op innovatieve wijze toekomstbestendig gemaakt, zowel sociaal als fysiek.  

Bestuurlijke vernieuwing 

De gemeente Hoogeveen wil dichter bij haar bevolking staan en meer naar haar 
inwoners luisteren. Inwoners ruimte geven en meer regie geven op de inrichting en 
beleving van hun eigen woon- en leefomgeving. Daartoe is het volgens de gemeente 
Hoogeveen nodig om bestuurlijk te innoveren, los te laten en verantwoordelijkheden 
over te dragen aan inwoners als inwoners deze verantwoordelijkheden willen en 
kunnen dragen.  

Om die reden is in de gemeente Hoogeveen het project Bestuurlijke Innovatie 
gestart. Om niet te blijven hangen in een hoop woorden en theorie, heeft de 
gemeente er voor gekozen om direct in vier projecten te gaan experimenteren met 
bestuurlijke innovatie. Een van de projecten die bestuurlijk innovatief is opgepakt, is 
het Zwarte Dijkje.   

In het project Zwarte Dijkje laat de gemeente los en legt zij de regie in handen van de 
inwoners van het dorp. De gemeente heeft vooraf geen inhoudelijke doelen gesteld, 
maar heeft slechts enkele randvoorwaarden meegegeven. 

Doelstelling en ambitie 
Inwoners van Noordscheschut hebben vanaf het begin af aan aangeven te streven 
naar een levendige en vitale dorpskern met een goede en uitnodigende uitstraling. 
Ze willen een ontmoetingsplek voor jong en oud, een plek waar altijd iets te doen 
valt. Een duurzaam plein dat dagelijks wordt gebruikt, multifunctioneel kan worden 
ingezet voor ontmoeting, evenementen, ontspanning en plezier. Het Zwarte Dijkje 
moet ook verkeersveiliger en autoluw worden. Duurzaamheid heeft het dorp hoog in 
het vaandel, het Zwarte Dijkje moet zeker weer 50 jaar mee kunnen. En ook de 
historie van het dorp moet een plek krijgen.  
De gemeente wil bewonersinitiatieven faciliteren en wil in het kader van de 
bestuurlijke vernieuwing loslaten en de inwoners zelf verantwoordelijkheid geven. 
De gemeentelijk heeft daarom geen inhoudelijke doelen gesteld, maar heeft slechts 
enkele randvoorwaarden over verkeersveiligheid, duurzaamheid, vast budget, 
tijdspad en beheer meegegeven. 
  



Projectorganisatie 
 

Het plaatselijk belang Noordscheschut heeft inwoners benaderd met het verzoek 
zitting te nemen in een werkgroep. Dat heeft geresulteerd in een werkgroep van 9 
dorpsbewoners met allen hun eigen expertise. Zij hebben uit hun midden een 
voorzitter en een secretaris benoemd. De werkgroep voert de regie. Zij organiseren 
de vergaderingen en informatiebijeenkomsten. Vanuit de gemeente is vanaf het 
begin van het project een procesbegeleider betrokken. Ook is het Plaatselijk Belang 
Noordscheschut gedurende het gehele project vertegenwoordigd in de werkgroep. 
In de loop van het project zijn, op verzoek van de werkgroep, ondertussen ook een 
civiele projectleider en twee ontwerpers vanuit de gemeente aangehaakt. Uit 
interesse en betrokkenheid schuift zo nu en dan de wethouder als toehoorder aan. 

Samenstelling en structuur projectorganisatie 
De werkgroep Zwarte Dijkje bestaat uit: 

 9 betrokken dorpsbewoners, variërend van kritische bewoonster van het 
Zwarte Dijkje tot weg- en waterbouwspecialist en van moeder van de 
schoolgaande kinderen tot gepensioneerd stedenbouwer.  

 Vertegenwoordiger van het Plaatselijk belang Noordscheschut 

 Procesbegeleider vanuit de gemeente 

 Civiele projectleider  

 2 ontwerpers vanuit de gemeente 
 
De werkgroep heeft de regie, zij bepaalt en ontwerpt. De werkgroep heeft zelf 
mogen bepalen of zij alles zelf wil doen, externe expertise wil inhuren of gebruik wil 
maken van expertise van de gemeente. Bij de keuze van de werkgroep voor inzet van 
de gemeentelijke expertise is duidelijk afgesproken dat de werkgroep opdrachten 
geeft, de gemeentelijke projectleider en ontwerpers voeren slechts de opdrachten 
uit en geven advies, als de werkgroep daar om vraagt.  

Toelichting project 

Doel 
Het doel van het project is het herinrichten van het Zwarte Dijkje en het creëren van 
een levendige en vitale dorpskern met een goede en uitnodigende uitstraling. De 
werkgroep wil een plein maken dat past bij het dorp, waar inwoners elkaar kunnen 
ontmoeten, waar gespeeld kan worden en waar evenementen kunnen plaatsvinden.  
De werkgroep wil het Zwarte Dijkje door een andere inrichting verkeersveilig en 
autoluw maken. Door te kiezen voor duurzame materialen, het aanbrengen van een 
regenwaterriool en door veel groen toe te voegen gaat men voor een duurzaam 
ontwerp en zal het Zwarte Dijkje er zeker weer 50 jaar tegen aan kunnen. Ook de 
historie van het dorp wil men een plek geven. Het voormalige tramspoor wil men 
symbolisch terugbrengen en met hedendaagse materialen wil men het 
veenkoloniale verleden verbeelden. 
 



Proces 
Het proces is in dit project van groot belang. De gemeente laat los en de werkgroep 
is volledig in de lead. De werkgroep organiseert zelf haar vergaderingen en verzorgt 
ook het verslag en de informatie naar het dorp. De werkgroep vergadert eens per 
veertien dagen, bepaalt de agenda en of en wanneer welke (gemeentelijke) 
adviseurs bij haar vergadering aanschuiven.  
 
Om inspiratie op te doen is een excursie georganiseerd en hebben de 
werkgroepleden, een vertegenwoordiger van het plaatselijk belang, de wethouder 
en de procesbegeleider van de gemeente verschillende dorpen in Drenthe en 
Overijssel bezocht. 
 

   
 

De werkgroep heeft vanuit eigen kennis en de inspiratie die tijdens de excursie is 
opgedaan een globale schets gemaakt. Vervolgens hebben ze de gemeentelijke 
ontwerpers gevraagd deze uit te werken in twee ontwerpen. In een aantal 
vergaderingen zijn aanpassingen en verbeteringen door gevoerd, wat uiteindelijk 
heeft geresulteerd in twee voorkeursontwerpen. Deze twee voorkeursontwerpen 
zijn doorgerekend en worden voorgelegd aan het dorp.  

Ontwerpen 
Er zijn twee ontwerpen gemaakt. In beide ontwerpen wordt het Zwarte Dijkje door 
de inrichting verkeersveiliger en autoluw gemaakt. Met zogeheten druppels (ovale 
verhogingen in de bestrating) wordt de snelheid van de auto’s afgeremd en door 
toepassing van kleuren in de bestrating wordt duidelijk dat gemaakt dat men een 
verblijfsgebied betreedt waarin langzaam gereden dient te worden en waar 
verkeersdeelnemers rekening met elkaar moeten houden. Het asfalt wordt 
vervangen door bestrating en met een duidelijk bomenpatroon wordt een laan 
gecreëerd die een mooie zichtlijn geeft. Aan de oostzijde van de weg wordt een 
wandelpromenade gemaakt die uitmondt op het dorpsplein. 
Het verschil in beide ontwerpen zit in de inrichting van de pleinen. In variant 1 is 
sprake van een plein met een groene omzoming van leilindes en aan beide zijden 
parkeerkoffers voor de bezoekers van de winkels en het plein. 
In variant 2 wordt het plein gekenmerkt door zijn openheid en de shared space 
gedachte. Het groen wordt hier toegevoegd in metalen bakken in de vorm van de 
vroegere veenverkaveling.  



In beide ontwerpen wordt ten noorden van het plein de het vroegere tramspoor 
symbolisch teruggelegd. 
Hieronder worden beide ontwerpen, inclusief bijbehorende 3D impressies 
weergegeven van de twee plein varianten weergegeven. 
 

 
  



  



Vervolg 
De ontwerpen worden nu voorgelegd aan de inwoners. De werkgroep organiseert 
daarvoor zelf drie informatie bijeenkomsten, één voor de ondernemers die hun 
winkel rondom het plein hebben, één voor de bewoners van het Zwarte Dijkje en 
één voor de overige inwoners van het dorp, waarbij ook het gemeentebestuur en 
het provinciale bestuur van harte welkom is.  
De presentatie en uitleg van het ontwerpen zal de werkgroep zelf verzorgen. De 
dorpsbewoners kunnen tijdens de bijeenkomsten hun mening geven en aangeven 
welke variant hun voorkeur heeft. Na afloop van de informatie bijeenkomsten beziet 
de werkgroep welke ontwerp de voorkeur van het dorp krijgt en weegt zij af of  de 
reacties vanuit het dorp nog aanleiding geven tot aanpassing van het gekozen 
ontwerp. Nadat de aanpassingen zijn verwerkt, wordt in een tweede ronde het 
ontwerp dat de voorkeur gekregen heeft opnieuw aan het dorp voorgelegd.  

Uitvoering 
Bij instemming van het dorp wordt het ontwerp vervolgens uitgewerkt in een bestek 
en conform de geldende aanbestedingsregels op de markt gezet en uitgevoerd. De 
uitvoering zal de bouwvakvakantie van start gaan en het project zal volgens planning 
eind 2017 klaar zijn. Als het werk klaar is en wordt opgeleverd, zal de werkgroep een 
feestelijke opening organiseren. 

Technische kostenraming 
 

 
  

Omschrijving Totaalprijs

Opruimwerkzaamheden bestaande situatie (totaal projectgebied) 115.134,17€                          

INRICHTING WOONSTRAAT (EXCLUSIEF PLEIN)

Leveren en aanbrengen nieuwe verhardingen, incl afwateringskolken 197.245,00€                          

Grondwerk 62.858,75€                             

Groen 40.400,00€                             

INRICHTING PLEIN

Leveren en aanbrengen nieuwe verhardingen, incl afwateringskolken 108.585,00€                          

Grondwerk 29.279,13€                             

Groen 27.090,00€                             

Bouwkundige elementen 20.800,00€                             

STRAATMEUBILAIR 7.500,00€                               

RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN 85.050,00€                             +

SUBTOTAAL 1: 693.942,05€                          

Overige kosten 7.269,54€                               

Staartkosten 10% 69.394,20€                             

Onvoorzien 10% 69.394,20€                             +

SUBTOTAAL 2: 840.000,00€                          

Openbare verlichting 70.000,00€                             

Werkzaamheden nutsbedrijven 30.000,00€                             +

TOTAALPRIJS: 940.000,00€                   

Indicatieve kostenraming Reconstructie Zwarte Dijkje 



Financiering 
Om het project te financieren is er geld nodig. De gemeente stelt vanuit haar 
begroting een bedrag van 470.000 euro ter beschikking. De provincie wordt 
gevraagd om een bijdrage in het kader van Vitaal Platte land van eveneens 470.000 
euro. De bewoners dragen een maatschappelijk kapitaal bij van 50.000 euro in de 
vorm van vele vrijwilligersuren (1430 uren maal een uurtarief van 35 euro). 
De gemeentelijke uren worden niet doorgerekend aan dit project en maken derhalve 
geen onderdeel uit van de technische kostenopzet. 
 

 

 

Afspraken onderhoud 
Als (een van de weinige) randvoorwaarde heeft de gemeente aangeven dat de 
nieuwe inrichting voor de gemeente geen extra beheerskosten met zich mag 
meebrengen. Dat betekent dat wanneer door het dorp wordt gekozen voor een 
ontwerp dat meer onderhoud met zich meebrengt, er dan afspraken met het dorp 
worden gemaakt hoe het dorp dan ook hierin haar verantwoordelijkheid neemt. De 
dorpsbewoners kunnen bijvoorbeeld zelf mee helpen in het onderhoud. 

Totaalkosten Reconstructie Zwarte Dijkje conform ontwerp maart 2017 940.000,00€         

Bijdrage Gemeente 470.000,00€         

Bijdrage Provincie (i.h.k.v. Vitaal Platteland) 470.000,00€         


